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Af Michael Sand Andersen
mian@bergske.dk

Holstebro: Hobbyvirk-
somheden Creativ Company 
bliver større. 

Udover, at man netop har 
udvidet domicilet på Rasmus 
Færchs Vej, så har man også 

købt en grossist-virksomhed 
i England samt overtaget 25 
procent af  en grossist- og for-
retningskæde i Finland.

Anders Lindhardsen, der er 
kommerciel direktør og med-
ejer af  Creativ Company, for-
tæller, at der ikke ligger en 
strategi bag vokseværket, der 

nu rækker udenfor Danmark.
»Vores engelske forhand-

ler henvendte sig selv til os, 
mens vi har henvendt os til 
vores partner i Finland, da vi 
vidste, at ejeren overvejede et 
generationsskifte. Vi vil gerne 
vokse på begge markeder, så 
det var to oplagte muligheder 
for at blive større,« siger han. 

Anders Lindhardsen for-
tæller dog, at man godt kan 
forvente flere opkøb fra den 
14 år gamle hobbyvirksom-
hed, der nu har 175 ansatte. 

»Alle virksomheder vil ger-
ne finde vækst i øjeblikket, 

og nogle gange er det lettere 
at købe sig til den vækst i ste-
det for at udvikle en eksiste-
rende virksomhed. Vi er ble-
vet så store i Danmark, at det 
er svært at blive større. Derfor 
bliver vi nødt til at se mod ud-
landet, hvis vi vil være større, 
og der er det nogle gange let-
tere med opkøb,« siger Anders 
Lindhardsen.

Største eksportmarkeder
»Vi har ikke storhedsvanvid, 
men er der nogle muligheder, 
som passer ind i vores virk-
somhed og har vi råd, så kig-

Creativ Company har vokseværk i Europa
Vækst. Opkøb i Finland og England 
betyder, at begge lande overhaler 
Norge som det største eksportmarked. 
Direktøren afviser ikke flere opkøb.

Af Michael Sand Andersen
mian@bergske.dk

Holstebro: To Holstebro-
firmaer bliver til ét, da The 
Bar Brand har opkøbt kon-
kurrenten Light Company. 

Det er iværksætter Henrik 
Kobberup, der ejer The Bar 
Brand.

»Det er en naturlig del af  
vores virksomhed, at vi gerne 
vil være større. Vi har haft en 
stor vækst de seneste halvan-
det år, og derfor er det natur-
ligt, at vi nu kigger på mulig-
heder for at blive større igen-
nem opkøb. Og der blev vi hel-
digvis ikke nødt til at kigge 
langt,« siger han.

»Vi har fulgt virksomhe-
den i de seneste år og er im-
poneret over den omsætning, 
som Light Company har for-
mået at skabe på forholdsvis 
kort tid. Det lå lige for at over-
tage dem, da vi har haft et godt 
forhold, og deres ejere gerne 
vil koncentrere sig om de an-
dre aktiviteter,« siger Henrik 
Kobberup om forholdet til Ru-
ne Bach, der blandt andet er 
medejer af  diskotek East End, 
McGee og Tobaksfabrikken.

Begge firmaer sælger lys 
til indendørs brug i restau-
ranter, cafeer, barer og disko-
teker samt fakler til at have 
stående udenfor.

Bliver til ét navn
Med opkøbet bliver The Bar 
Brand en af  Europas største 
indenfor branchen med eks-

port til 15 lande og en samlet 
opsætning på et to cifret mil-
lionbeløb.

Til at begynde med behol-
der de to firmaer hvert sit 
navn, men det er planen, at de 
to firmaer skal slås sammen 
under navnet The Bar Brand.

»Vi regner med at opnå sy-

nergieffekt indenfor blandt 
andet administration og ind-
køb. Men vi tager det stille og 
roligt i begyndelsen,« siger 
Henrik Kobberup, der også 
står bag blandt andet forlystel-
sescentret Wild’n Fun.

The Bar Brand, der har otte 
år på bagen, har seks ansatte, 

mens Light Company har to 
ansatte.

Opkøbet af  Light Company 
er dog kun en begyndelse for 
The Bar Brand, der allerede 
har planer om flere opkøb.

Flere opkøb på vej
»Lige nu skal vi have de to 

Lokale lysfirmaer smelter sammen
Opkøb. Firma, der 
sælger olielamper, 
vil vokse via opkøb. 
Første køb er en 
lokal konkurrent, 
der gør at The 
Bar Brand bliver 
Europas største.

onsdag den 12. 
november
19.00: Holstebro Festspil 
opfører: »Annie Get Your 
Gun«. Sted: Knudsens

19.00: Christian Fuhlendorff 
med sit nye standup-
show: »For at gøre en 
kort historie lang«. Sted: 
Black Box, Musikteatret

19.30: Damehåndbold: 
TTH vs Viborg HK. 
Sted: Gråkjær Arena

Film
16.30 + 19.45: Interstellar

17.00: Jersey Boys

17.15 + 19.45: 
Fasandræberne

17.30: Min lejlighed i Paris

19.45: Kvinden der forsvandt

19.45: Annabelle

 

torsdag den 
13. november
09.00: Lær mere om IT - 
Digital postkasse - og hvad 
så?. Gratis kursus - bare mød 
op. Sted: Bibliotekssalen, 
Holstebro Bibliotek

09.30: Litteraturformiddag 
om Fredrik Backman: »En 
mand, der hedder Ove«, 
ved Peter Hedegaard. Sted: 

Holstebro Valgmenighed, 
Skolegade 32

14.00: Torsdagsklub. Sted: 
Sognehuset, Holstebro Kirke

19.00: Holstebro Festspil 
opfører: »Annie Get Your 
Gun«. Sted: Knudsens

19.30: »Maren & 
Musikken« 2014. Ord og 
toner i fugleperspektiv. 
Sted: Hotel Schaumburg, 
Festsalen, Nørregade

19.30: Sangaften ved 
Kulturchef Lisbeth 
Gormsen. Sted: Holstebro 
Aktivitetscenter

19.30: Foredrag ved 
Billedkunstner Svend Aage 
Madsen. Emne: Ikoner, 
symboler og legender. 
Sted: Mejdal Kirke

20.00: Koncert med 
Carpark North. Sted: 
Black Box, Musikteatret

Film
16.00: Annabelle

16.15: Min lejlighed i Paris

16.30 + 18.45 + 
21.00: Stille hjerte

17.45 + 21.00: Fury

18.00: Kvinden der forsvandt

18.30 + 21.00: 
Fasandræberne

20.30: Interstellar

dHOLSTEBRO

onsdag den 12. 
november
20.00: Foredrag: Forfølgelse 
af kristne i Mellemøsten ved 
forfatter Klaus Wivel. Bogen: 

Den sidste nadver. Sted: 
Folkeuniversitetscenteret 
Skærum Mølle, Skærum 
Møllevej 4, Vemb

dULfBORg-VEmB

onsdag den 12. 
november
19.00: Vinderup Varmeværk 
afholder generalforsamling. 
Sted: Hotel Vinderup, lille sal

19.30: Sogneaften i Ejsing. 
Tidl. efterskoleforstander 
Thorkil Sohn taler om: 
Folkets skole i 200 år. Sted: 
Ejsing forsamlingshus

dVindERUp

Holstebro: Lørdag den 
15. november markeres Nor-
disk Spildag 2014 med arran-
gementer i hele Norden. På 
Holstebro Bibliotek kan du 
kl. 10-13 deltage i spilkonkur-
rencer og prøve spil, der er 
udviklet af  nordiske spilud-
viklere.

Nogle af  spillene er pri-
mært for børn, mens andre 
er for voksne. Desuden kan 
man spille på vidt forskellige 
platforme, fra tablets til PC 
og Playstation.

Blandt spillene er blandt 
andet store kendte titler 
som MineCraft, Hitman og 
Battlefield, men man kan 
også stifte bekendtskab med 
lidt mere oversete titler som 
Mini Ninjas, Limbo og Sub-
way surfers.

Det vil også være muligt 
at spille afgangsspil fra Det 
Danske Akademi for Digital 
Interaktiv Underholdning 
(DADIU), der står for uddan-
nelsen af  fremtidens spilud-
viklere i Danmark.

Det er gratis at spille og 
deltage i konkurrencerne, 
og der kræves ingen for-
håndstilmelding.

pcb

Spil nordiske spil

Lørdag den 15. november 
kan du spille nordiske 
computerspil, når Holstebro 
bibliotek markerer nordisk 
spildag 2014. Pressefoto.

. Holstebro
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ærk i Europa
ger vi på det,« tilføjer direktø-
ren. 

Virksomheden Sinelli Oy, 
som Creativ Company har 
opkøbt i Finland, er den stør-
ste virksomhed indenfor hob-
bybranchen i Finland og har 
ti hobbybutikker og 70 medar-
bejdere. I England overtager 
Creativ Company fuldstæn-
dig Art2Go med tre ansatte, 
som sælger kunstner-artikler 
til især store skoleleverandø-
rer i England. 

Hidtil har Norge været 
Creativ Companys største 
eksportmarked, men med de 

to opkøb bliver Finland frem-
over det største, mens Eng-
land bliver det næststørste.

Det er en del af  købene bå-
de i Finland og England, at 
parterne ikke røber købspri-
sen.

»Men vi synes, at vi har 
gjort en god handel,« siger 
Anders Lindhardsen.

Udover Finland og England 
har Creativ Company datter- 
og salgsselskaber i Sverige, 
Norge, Tyskland, Holland og 
Frankrig. Creativ Company kan ikke blive større i Danmark, 

og kigger derfor mod udlandet i sin søgen efter 
vækst. Arkivfoto: Poul Mejls Jensen.

irmaer smelter sammen

slået sammen til én og have 
det til at fungere, men så er vi 
åbne for flere opkøb, hvis el-
lers de rette muligheder viser 
sig,« siger Thomas Christen-
sen, der er direktør på konsu-
lentbasis i The Bar Brand.

Han forudser, at næste op-
køb bliver i udlandet.

»Der er ikke umiddelbart 
noget i Danmark, der er in-
teressant i størrelse. Så der 
skal vi på udkig i udlandet, 
når det bliver aktuelt,« siger 
Thomas Christensen, der me-
ner, at der er nogle oplagte op-
købsmuligheder, der ikke er 
så store i størrelsen som The 
Bar Brand, men vil supplere 
sortimentet fint.

Hverken køber eller sæl-
ger ønsker at oplyse prisen 
for Light Company.

Henrik Kobberup, der ejer The 
Bar Brand, har overtaget det 
konkurrerende firma Light 
Company, men opkøbene 
stopper ikke her, forudser han. 
Næste gang bliver han dog nødt 
til at se mod udlandet, da der 
ikke længere er intressante 
opkøbsemner i Danmark. 
Foto: Johan Gadegaard.

IDOM-RÅSTED: Onsdag  
den 19. november fortæller 
tidligere chefpolitiinspek-
tør Per Larsen om »På kan-
ten af  livet« i Plexus.

Per Larsen er i dag rådgi-
ver i kriminalitetsforebyg-
gelse og bandekonflikt, og 
københavner med stort K. 
Per Larsen har blandt andet 
stået i spidsen for efterforsk-

ningen 1988-19991 af  Blekin-
gegade-sagen og af  krimi-
naliteten i forbindelse med 
rockerkrigen 1996-1997.

Arrangør er Idom Råsted 
Foredragsforening.

Der kræves tilmelding 
senest to dage før arrange-
mentet.
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Per Betjent fortæller 
om sit arbejdsliv

Du kan møde Tobias Ehlers og hans nye show »Helt perfekt« 
på Knudsens lørdag den 22. november. Pressefoto.

HUMOR: Livet er en balance-
gang mellem at være et per-
fekt menneske og så at hvi-
le i sig selv som den, man er. 
Det dilemma kæmper komi-
keren Elias Ehlers med, også 
når han besøger Knudsens i 
Holstebro lørdag den 22. no-
vember med sit nye show 
»Helt perfekt«.

Han kommer dermed til-
bage til byen, hvor han vok-
sede op og gik på Mejrup og 
Skave skoler, inden han blev 
student på handelsgymna-
siet i Holstebro. Der var her, 
han begyndte at optræde.

Elias Ehlers rykker med 
det nye show op i superliga-
en i dansk standup med pre-
miere på sit show i Køben-

havn ligesom de andre store 
navne.

28-årige Ehlers vandt i 
2006 »DM i stand-up«, lige-
som han senere samme år 
vandt 1. sæson af  TV2 Zu-
lus »Comedy Fight Club«. 
Siden har han kunnet ople-
ves i et hav af  forskellige TV-
koncepter.

»Helt perfekt« byder på et 
gensyn med den eksistentia-
listiske satire, der efterhån-
den er blevet Elias Ehlers ko-
miske varemærke. Ligesom 
hans første one-man show 
»Fucking glad« bliver det 
selvudleverende på en anti-
helte-facon.

pcb

Ehlers vender tilbage

HOLSTEBRO: Det lyder ik-
ke særlig vestjysk, men virk-
somheden bag det nationale 
initiativ »Cluster Excellence 
Denmark« har adresse i Hol-
stebro.

Bolette van Ingen Bro, di-
rektør og ejer af  firmaet Na-
vigators, har med en ny virk-
somhed vundet et nationalt 
udbud om en supportfunk-
tion for danske klynger og 
netværk.

Sammen med to partne-
re fra København skal hun 
de næste tre år hjælpe dan-
ske klynger og netværk med 
bl.a. strategi, matchmaking 
og internationalisering.

Ifølge Bolette van Ingen 

Bro er klynger og netværk 
grupper af  virksomheder, 
der arbejder tæt sammen 
med forsknings- og uddan-
nelsesinstitutioner, da det 
giver udviklingsmuligheder 
og konkurrencemæssige for-
dele, som en enkelt virksom-
hed ikke kan opnå alene. 

Danmark har i dag mere 
end 50 klynger og netværk 
inden for forskellige fagom-
råder.

Inden for klynge- og net-
værksverdenen i hele Euro-
pa er begrebet »Cluster ex-
cellence« helt centralt og si-
ger noget om, hvor professio-
nelle klynger og netværk er.

pcb

Vestjysk firma skal 
hjælpe danske klynger

»
Vi har fulgt virksomheden i de seneste år og er 

imponeret over den omsætning, som Light Company 

har formået at skabe på forholdsvis kort tid. Det lå lige for 

at overtage den, da vi har haft et godt forhold, og deres ejere 

gerne vil koncentrere sig om de andre aktiviteter.

HENRIK KOBBERUP, The Bar Brand.
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ANETTE LUND ANDERSEN,
REDAKTIONSCHEF, 
I DAGENS LEDER Y 08

LOKALPLAN. En kommune har interesse i én ting: Udvikling. 
Men der er næppe megen udvikling i tomme erhvervslokaler.

ER DU OPDATERET? Du fi nder det sidste nye 
om dit lokalområde på 

dagbladet-holstebro-struer.dk . folkebladetlemvig.dk

VIDEO: Hvor meget skole får du for 600.000 kroner ?
ET HELT SÆRLIGT TILBUD

GALLERI/VIDEO: Kongejagt i Klosterheden

LIGA HÅNDBOLD
LIVEBLOG: TTH ligadamerne møder Viborg HK i aften i Gråkjær Arena

Tina Torp har kastet sig over 
en fordom: Aktive børn går 
da ikke med briller... 

Klage over 
Cheminova-
salg afvist

Forsøg: Elever kan 
selv gøre meget for 
et bedre indeklima

Falsk læge dømt 
for sex-krænkelser 
og udvist for evigt 
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Af Michael Sand Andersen

mian@bergske.dk

Finanskrisen er slut - også blandt 
virksomhederne i Vestjylland.

Er man i tvivl, kan man kigge på 
de virksomheder, der lige nu jagter 
vækst både herhjemme og i udlan-
det i forsøget på at blive større.

De seneste seks år har mantraet 
blandt erhvervsfolk været at tilpasse 
og trimme forretningen samt at væ-
re tilbageholdende med investeringer 
og udgifter. 

Det er nu vendt til et ønske om at 
udvide og blive større.

»Vi kan mærke, at krisen er ovre. 
Alle er på jagt efter vækst lige nu,« si-
ger Anders Lindhardsen, der er kom-
merciel direktør og medejer af  Crea-
tiv Company. 

Hobbyvirksomheden er én af  de to 
Holstebro-virksomheder, der er gået 
på opkøb, og som Dagbladet fortæller 
i dag. Tidligere har virksomheder så-
som Fumac i Vinderup og Asme i Bur 
overtaget konkurrende lokale virk-
somheder i jagten på vækst.

Virksom-
heder på 
jagt efter 
vækst

H O LS T E B R O  Y 4-5

F
o
t
o
: 
M

o
r
t
e
n
 S

t
r
ic

k
e
r.

Ingen kære Bent. Væn jer til tempoet. Der kommer ikke fl ere penge, er regionsformandens svar 
til sygeplejerskerne på røntgenafdelingen. “Uholdbart”, mener næstformanden i Dansk Sygeplejeråd.  
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NY RENAULT TWINGO
FRA 89.900 KR.TO-GO

NY BIL MED DET SAMME - SPAR MANGE TUSINDE
KRONER PÅ CLIO, MEGANE OG SCENIC

RENAULT

ENERGIKLASSE – Renault Clio brændstofforbrug 18,2 -31,3 km/l, CO2-udled-

ning 83-127 g/km. Renault Megane brændstofforbrug 14,5-28,6 km/l, CO2-udledning 90-159 g/km.

Renault Scenic 13,5-24,4 km/l, CO2-udledning 105-174 g/km. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Skive · Tlf. 97 52 25 55 Holstebro · Tlf. 97 42 26 66 – Viborg · Tlf. 86 62 44 44


